
ArtsLibris ARCOlisboa 2023

TAULA COMÚ

CONDICIONS GENERALS DE PARTICIPACIÓ 

Admissió

L’admissió d’ArtsLibris, així com l’assignació d’espais, són competència exclusiva de l’organització 
de la fira. L’acceptació de la sol·licitud es notificarà via email al sol·licitant. 

La sol·licitud de participació pot ser rebutjada per l’organització sense cap obligació de justificar la 
negativa. 

La presentació del formulari, emplenat i signat, així com el pagament de l’import, constitueixen un 
compromís no revocable per part del sol·licitant i comporta la total acceptació de les presents 
condicions. 

Inscripció

La quota de participació és de 80,00€ (+10% IVA) per expositor. Els percentatges de les vendes 
realitzades quedarà repartit entre ArtsLibris i l’expositor, sent el 70% per l’ expositor i el 30% per 
l’organització. La liquidació es farà un cop passada la Fira. 

Qualsevol pagament incomplet i/o erroni i/o fora de termini podrà ser motiu d’exclusió de la Fira. 

La selecció del material anirà a càrrec dels expositors, sent l’enfocament d’ArtsLibris el criteri de 
selecció. 

El participant haurà d’enviar els documents requerits en el termini anunciat. En cas contrari, 
l’organitzador no està obligat a prestar els serveis contractuals. 

Els transports i/o enviaments de les publicacions de la fira corren a càrrec de l’expositor. En el cas de 
devolucions a càrrec de la fira els ports seran pagats pel participant a la recepció de l’enviament. 

El lliurament del material haurà de realizar-se a la Galería RocioSantaCruz: Gran Via de les Corts 
Catalanes, 627, 08010, Barcelona, amb la referència ‘ARTSLIBRIS-MESA COMUN i el nom de 
l’expositor’, i un albarà de lliurament que contingui la següent informació: Títol, Autor, Quantitat 
d'exemplars enviats i preu de venda. La data de lliurament s'anunciarà un cop acceptada la 
sol·licitud. El material s’entregarà en forma de dipòsit i el que no es vengui haurà de ser recollit a la 
mateixa adreça de lliurament.

A banda de l’albarà de lliurament, els llibres hauran d’anar marcats amb el preu i caldrà enviar-nos un 
document amb un petit resum de cada publicació per tal de poder formar a la gent que estarà a 
càrrec de l’estand. 



Dades de facturació: 
Raíña Lupa SL  
C/ Consell de Cent 159 Pral C  
08015 Barcelona  
B64004450

L’estand

L’organització proveirà la gestió de l’estand i es fa responsable del seu manteniment. 

Cancel·lacions

La retirada d’un participant haurà de ser notificada a l’organització per carta amb justificant de 
recepció. 

La renuncia de l’expositor a la seva participación a la fira resultarà en la pèrdua de les quantitats 
meritades en concepte de danys i perjudicis. Sent possible la devolució, parcial i total del pagament, 
sempre que aquest estand sigui adquirit per un altre expositor. 

En cas de canvi de dates, lloc de celebració de l’esdeveniment o cancel·lació per causes de força 
major, per raons econòmiques o socials imprevisibles, o qualsevol altra causa material, no sent 
intenció ni responsabilitat de l’entitat organitzador, s’exclou qualsevol reclamació o indemnització. 

Generals

El participant rebrà un expedient informatiu, via e-mail, amb les indicacions pertinents, tant de la fira 
com sobre qualsevol tema relacionat amb ella. 

La presentación d’una sol·licitud de participació, implica necessariàment per part del sol·licitant 
l’acceptació íntegra i incondicional de les presents condicions d’ArtsLibris, que declara conèixer i 
aceptar i que s’obliga a cumplir.  


